Territori, medi ambient i
ramaderia extensiva
Oportunitats per administracions i ramaders

Jornada tècnica
BARCELONA,
de 2019
oliva de dimecres
taula30ad’octubre
Lleida?
Presentació

Programa

El canvi global ens empeny a revisar
polítiques i accions. La crisi climàtica i
de biodiversitat han fet emergir els
vincles entre la ramaderia, ecosistemes
i societat.
El pasturatge és una activitat tradicional
que és considerat un servei ambiental.
Tanmateix és vulnerable a polítiques
mal adaptades, a la invasió d’altres
sectors i al mercat global. Durant les
darreres dècades la desaparició del
nombre d’explotacions i la disminució
de la superfície pasturada és alarmant.
Proposem una trobada entre els
diferents actors vinculats a aquest
sector. Una taula rodona per mirar de
donar resposta a aquesta situació amb
voluntat d’endegar un camí de
col·laboració amb visió intersectorial i
nacional.

9.15 h Inscripcions
9.40 h Presentació de la Jornada
Sr. Ferran Pauné, director de Pascuum.
Sr. Josep Báguena, president de la Societat Cat. d’Ordenació del Territori
Sr. Xavier Ribera, President de la Federació d’Entitats d’Oví i Cabrum.
10.00 h Patrimoni natural, biodiversitat i l’actiu de la ramaderia extensiva.
Necessitats de cooperació público-privada
Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Nat.
10.15 h Estratègies de gestió i sostenibilitat dels boscos amb ramaderia
extensiva
Sr. Enric Vadell, subdirector general de Boscos del DARP.
10.30 h Estratègies per al foment de la ramaderia extensiva
Sra. Montse Álamos, cap de Servei d’Ordenació Ramadera del DARP.
10.45 h La importància de la ramaderia extensiva: beneficis ambientals i
necessitats d’adaptació
Sr. Pablo Manzano, consultor de la FAO.
11.15 h Pausa – cafè
11.45 h Visió actual i de futur dels ramaders:
Sr. Xavier Ribera, president de la FECOC.
Sr. Joan Moret, president de la Federació Cavall Pirinenc Català.
Sr. Ramón Pich, ramader de boví en extensiu i ecològic.
12.15 h Un model regional de servei pel sector, CERPAM
Sr. Laurent Garde, director adjunt de CERPAM (França).

Organització

12.45 h Taula rodona: problemàtica actual i estratègies de futur:
Sr. Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Nat.
Sra. Montse Álamos, cap de Servei d’Ordenació Ramadera del DARP.
Sr. Josep Báguena, SCOT.
Sr. Miquel Rafa, FCLP.
Sr. Xavier Ribera, FECOC.
Sr. Pau Parés, Comissió d’Urbanisme i Medi Ambient del CETAFC.
14.00 h Cloenda de la jornada

Col·laboració

Lloc de realització
Sala Pere Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47 BARCELONA

Inscripcions
@ruralcat

@pascuum

La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través de Pascuum (Tel.: 938 815 533
- ext. 8525 - de 8.00 a 15.00h).
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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